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EXMO. SR, PRESIDENTE, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES (A) 

VEREADORES (A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO 

DO CEARÁ, 

EDUARDO HONORATO PAULO, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, 

na forma Regimental, bem como, com base na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 

2011 (Lei do Acesso à Informação) e no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° 

do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal, vem mui respeitosamente ante 

V. Exa, depois de ouvido o Plenário, REQUERER se digne enviar Ofício ao 

"Senhor Prefeito Municipal, que através da Secretaria competente, nos 
prestem as seguintes informações referentes aos medicamentos fornecidos pela 
Rede Municipal de Saúde: 1 - Quais os medicamentos fornecidos pela Rede 
Municipal de Saúde? 2 - Quais os medicamentos fomecidoselo Estado para a 
secretaria? Discriminar em ordem alfabética. 3- Quais os medicamentos que 
estão faltando na rede, tanto da municipalidade quanto do Estado? 
Discriminar em ordem alfabética " tal solicitação é de extrema importância para o 

exercício do papel do vereador e pata darmos respostas a sociedade, os motivos acima 

citados se justificam, o Poder Legislativo tem como funções principais a de legislar e a 

de fiscalizar a Administração Pública, sempre pautadas pelos princípios constitucionais; 

sendo que a função fiscalizadora é tão importante quanto a função legislativa, para um 

melhor posicionamento desse Edil frente aos questionamentos da sociedade, e para 

que a plena e justa fiscalização que é mister do Legislativo seja feita, sendo que é de 

grande alcance social, e seja feita a necessária JUSTIÇA. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal deissão Velha Estado do Ceará Plenário 
Vereador Dioclécio Silva 	24 setembro de 19. 
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